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Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji znajduj cych si  w niniejszym podr czniku.
Instrukcj  obs ugi przechowywa  w takim miejscu, aby w razie potrzeby by a atwo dost pna.
Przed rozpocz ciem korzystania z urz dzenia dok adnie przeczyta  niniejsz  instrukcj  obs ugi.
Po u ywaniu urz dzenia przez d u szy czas zaleca si  dokonanie konserwacji przez specjalist .
Urz dzenie nie jest przeznaczone do obs ugi przez osoby (w tym dzieci) o obni onych zdolno ciach fizycznych, czuciowych lub umys owych, a tak e przez osoby bez 
odpowiedniego do wiadczenia i wiedzy, chyba e osoby takie znajduj  si  pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpiecze stwo lub otrzyma y od takiej osoby 
stosowne instrukcje.
Dzieciom nie wolno pozwala  na zabaw  urz dzeniem.

W celu unikni cia ryzyka nale y przestrzega  wszelkich ostrze e  i zalece .
Poni ej wymieniono symbole i ich znaczenie.

 NIEBEZPIECZE STWO
Oznacza, e nieprawid owe u ycie tego urz dzenia mo e z du ym prawdopodobie stwem spowodowa  
powa ne obra enia cia a(*1) lub mier .

 OSTRZE ENIE
Oznacza, e nieprawid owe u ycie tego podzespo u mo e spowodowa  powa ne obra enia cia a lub 
mier .

 UWAGA
Oznacza, e nieprawid owe u ycie tego podzespo u mo e spowodowa  obra enia cia a(*2) lub szkody 
materialne(*3).

Nigdy tego nie rób. Uwa a  na obracaj ce si  cz ci

Ryzyko pora enia pr dem. Kontakt z wod  spowoduje pora enie 
pr dem elektrycznym. NIE dotyka  mokrymi d o mi. Nieu ywane 
urz dzenie zawsze od cza  od pr du.

Ryzyko poranienia palców

Zawsze post powa  zgodnie z instrukcj Nie dopuszcza  do zamoczenia urz dzenia

 NIEBEZPIECZE STWO

Nie wolno samodzielnie instalowa  ani przeprowadza  napraw urz dzenia, jak równie  otwiera  b d  zdejmowa  pokrywy. Mo e to grozi  pora eniem 
pr dem o wysokim napi ciu. Wykonanie tych czynno ci nale y zleci  sprzedawcy lub wykwalifi kowanemu personelowi.

Odci cie dop ywu pr du nie chroni przed mo liwym pora eniem pr dem elektrycznym.

Urz dzenie powinno by  zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotycz cymi instalacji elektrycznych.

Sta a instalacja elektryczna winna by  wyposa ona w urz dzenie od czaj ce zasilanie o odst pie mi dzy stykami wynosz cym przynajmniej 3 mm.

Nie stawia  puszek pod ci nieniem bli ej ni  na 1 metr od kratki wylotu powietrza.
Gor ce powietrze z jednostek wewn trznej i zewn trznej mo e spowodowa  eksplozj  takiej puszki.

  OSTRZE ENIE

Wykonanie instalacji nale y zleci  pracownikowi punktu sprzeda y lub wykwalifikowanym do tego sprzedawcom. Instalacja wymaga specjalistycznej wiedzy 
i umiej tno ci. Instalacja urz dzenia na w asn  r k  mo e doprowadzi  do po aru, pora enia pr dem elektrycznym, obra e  u ytkownika lub wycieku wody 
z urz dzenia.

Podczas uzupe niania lub wymiany czynnika ch odniczego nie wolno stosowa  innych substancji ni  wskazane. W przeciwnym razie podczas cyklu 
ch odzenia mo e doj  do wytworzenia si  nadmiernie wysokiego ci nienia, co mo e doprowadzi  do awarii lub wybuchu produktu lub obra e  cia a.

Nie nale y rozmontowywa , modyfikowa  lub przemieszcza  jednostki samodzielnie. W przeciwnym razie mo e to by  przyczyn  wyst pienia po aru, 
pora enia pr dem elektrycznym lub wycieku wody. Napraw  lub przemieszczenie urz dzenia nale y zleci  pracownikowi punktu sprzeda y lub 
przedstawicielowi handlowemu firmy.

Przed przemieszczaniem lub napraw  jednostki nale y skontaktowa  si  z pracownikiem punktu sprzeda y. Zapl tanie si  przewodów mo e doprowadzi  do 
pora enia pr dem elektrycznym lub do wyst pienia po aru.

Urz dzenie nale y zainstalowa  w miejscu, gdzie nie wyst puje ryzyko wycieku gazu atwopalnego. Wyciek lub gromadzenie si  gazu w pobli u jednostki 
mo e doprowadzi  do wyst pienia po aru.

Urz dzenie nie nale y instalowa  w miejscu, gdzie wyst puje nadmierna wilgotno , ani woda, takich jak azienka. Uszkodzenie izolacji mo e by  przyczyn  
wyst pienia pora enia pradem elektrycznym lub po aru.

Czynno ci uziemienia nale y zleci  pracownikowi punktu sprzeda y lub wykwalifikowanym sprzedawcom. Nieprawid owe uziemienie mo e grozi  pora eniem 
pr dem elektrycznym. Nie nale y pod cza  przewodu uziemiaj cego do rury gazowej, wodnej, przewodnika pr du lub naziemnej linii telefonicznej.

Jako ród a zasilania nale y u y  niezale nego gniazda zasilania. Zastosowanie innego gniazda zasilania ni  niezale ne mo e grozi  wyst pieniem po aru.

Nale y sprawdzi , czy wy cznik automatyczny jest prawid owo zainstalowany. Nieprawid owa instalacja wy cznika automatycznego mo e doprowadzi  
do pora enia pr dem elektrycznym. Aby sprawdzi  sposób instalacji, nale y skontaktowa  si  z pracownikiem punktu sprzeda y lub wykwalifikowanym 
sprzedawc , który instalowa  jednostk .

W przypadku wyst pienia nieprawid owego dzia ania (takiego jak sw d, brak ch odzenia lub ogrzewania) nale y wy czy  urz dzenie i wy aczy  wy cznik automatyczny.
Nieprzerwane dzia anie mo e spowodowa  po ar lub pora enie pr dem elektrycznym. Napraw  lub serwis urz dzenia nale y zleci  pracownikowi punktu sprzeda y.

Nie nale y w cza , ani wy cza  automatycznego wy cznika lub przycisków operacyjnych mokr  r k . W przeciwnym razie mo e to by  przyczyn  
pora enia pr dem elektrycznym.

Otworu wlotowego lub wylotowego powietrza nie nale y niczym zatyka  (metalem, papierem lub wod  itd.). Wiatrak wewn trz mo e si  obraca  z du  
pr dko ci  lub mog  tam by  cz ci pod wysokim napi ciem, co mo e grozi  obra eniami cia a lub pora eniem pr dem elektrycznym.

*1: Powa ne obra enia cia a oznaczaj  lepot , rany, poparzenia (od gor ca lub zimna), pora enie pr dem, z amanie ko ci lub zatrucie pozostawiaj ce trwa e lady i  
 wymagaj ce hospitalizacji lub cz stych i wielokrotnych wizyt w przychodni.

*2: Obra enia cia a oznaczaj  niewielkie wypadki, poparzenia lub pora enia pr dem niewymagaj ce przyj cia do szpitala ani wielokrotnych wizyt w przychodni.
*3: Szkody materialne oznaczaj  wi ksze uszkodzenia sprz tów lub materia ów.

ZASADY BEZPIECZE STWA



Je i klimatyzator nie ch odzi, ani nie nagrzewa, móg  nast pi  wyciek czynnika ch odniczego. Nale y skontaktowa  si  z pracownikiem punktu sprzeda y. 
Czynnik ch odniczy zastosowany w klimatyzatorze jest bezpieczny. Wyciek nie wyst pi w normalnych warunkach pracy, jednak je li nast pi wyciek do 
pomieszczenia i wejdzie w kontakt ze ród em ciep a, takim jak grzejnik lub piec, mo e to doprowadzi  do niebezpiecznej reakcji.

W przypadku dostania si  wody lub innej substancji obcej do wn trza urz dzenia nale y wy czy  klimatyzator oraz wy cznik automatyczny. Nieprzerwane 
dzia anie jednostki mo e doprowadzi  do po aru lub pora enia pr dem elektrycznym. W celu naprawy nale y skontaktowa  si  z pracownikiem punktu 
sprzeda y.

Nie nale y samodzielnie czy ci  wn trza klimatyzatora. Czyszczenie wn trza klimatyzatora nale y zleci  pracownikowi punktu sprzeda y. Nieprawid owe 
czyszczenie mo e doprowadzi  do uszkodzenia cz ci plastykowych lub uszkodzenia izolacji cz ci elektrycznych, co w konsekwencji mo e spowodowa  
wyciek wody, pora enie pr dem elektrycznym lub po ar.

Nie nale y uszkodzi , ani modyfikowa  przewodu zasilania. Nie nale y u ywa  przed u aczy lub u ywa  przewodu przed u aj cego o wielu wyj ciach, 
u ywanego równocze nie przez inne urz dzenia. Niezastosowanie si  do powy szego zalecenia mo e doprowadzi  do po aru.

Na przewodzie zasilania nie nale y umieszcza  ci kich przedmiotów, a tak e nie nale y przewodu wystawia  na dzia anie ciep a lub go ci gn . W 
przeciwnym razie istnieje ryzyko pora enia pr dem elektrycznym lub wyst pienia po aru.

Unika  d u szego bezpo redniego wystawienia cia a na podmuch ch odnego powietrza.

Nie nale y wk ada  palców lub innych obiektów do otworów wlotu/wylotu powietrza.

 UWAGA

Nale y si  upewni , e woda, która wyciek a jest odprowadzana. Je li odprowadzanie wody nie jest wystarczaj ce, woda mo e wycieka  powoduj c 
uszkodzenie mebli. Aby sprawdzi , czy zastosowany sposób instalacji jest prawid owy, nale y skontaktowa  si  z pracownikiem punktu sprzeda y lub z 
wykwalifikowanym sprzedawc , który instalowa  jednostk .

Je li wylot rury jednostki wewn trznej jest wystawiony ze wzgl du na przemieszczenia, nale y zamkn  otwór. Dotykanie wewn trznych cz ci elektrycznych 
mo e doprowadzi  do wyst pienia obra e  cia a lub pora enia pr dem elektrycznym.

G ównej jednostki nie nale y my  wod . Mog oby to spowodowa  pora enie pr dem elektrycznym.

Na jednostce nie nale y umieszcza  adnych pojemników zawieraj cych p yny (np. wazon). Woda mog aby si  dosta  do wn trza jednostki i uszkodzi  
izolacj  elektryczn , prowadz c do pora enia pr dem elektrycznym.

Podczas korzystania z jednostki w pomieszczeniu zamkni tym lub pracy przy innych urz dzeniach spalinowych nale y pami ta  o tym, aby od czasu do 
czasu otworzy  okno w celu wietrzenia. Niewystarczaj ca wentylacja mo e doprowadzi  do uduszenia ze wzgl du na brak tlenu.

Nie nale y u ywa  urz dze  spalinowych bezpo rednio w miejscu wylotu powietrza z klimatyzatora. Nieprawid owe spalanie urz dzenia spalinowego mo e 
doprowadzi  do uduszenia.

Urz dzenie nie mo e dzia a  przez d ugi czas w rodowisku o du ym poziomie wilgotno ci (ponad 80%), takim jak pomieszczenia z otwartymi oknami lub 
drzwiami. Na jednostce wewn trznej mo e wyst pi  kondensacja i krople wody mog  spada  na meble.

Je li jednostka nie jest u ywana przez d u szy czas, nale y wy czy  g ówny wy cznik lub wy cznik automatyczny.

Przynajmniej raz w roku nale y sprawdzi , czy p yta mocuj ca jednostki zewn trznej nie jest uszkodzona. Zignorowanie uszkodzenia mo e doprowadzi  do 
upadku lub przewrócenia urz dzenia, co w konsekwencji mo e spowodowa  obra enia cia a.

Podczas monta u / demonta u przedniego panelu / filtra powietrza / filtra czyszcz cego powietrze nale y stan  na solidnej drabinie. Niezastosowanie si  do 
powy szego zalecenia mo e spowodowa  upadek lub obra enia cia a.

Nie nale y stawa  na jednostce zewn trznej, ani nic na niej umieszcza . W przeciwnym razie mog  wyst pi  obra enia cia a spowodowane upadkiem lub 
obróceniem si  urz dzenia. Wszelkie uszkodzenia jednostki mog  doprowadzi  do pora enia pr dem elektrycznym lub po aru.

Nie nale y umieszcza  niczego w pobli u zewn trznej jednostki lub dopu ci  do gromadzenia si  opad ych li ci przy nim. Je li w pobli u jednostki znajduj  
si  opad e li cie, mog  one przyci ga  niewielkie zwierz ta, które mog  uszkodzi  elektryczne cz ci wewn trzne lub doprowadzi  do po aru.

W miejscach bezpo redniego nawiewu z klimatyzatora nie mog  przebywa  zwierz ta, ani nie nale y umieszcza  tam ro lin. Nawiew mo e mie  szkodliwy 
wp yw na zwierz  lub ro lin .

Urz dzenia nie nale y u ywa  w specjalnych celach, np. do przechowywania jedzenia lub zwierz t, do wystawiania ro lin, urz dze  wykonuj cych pomiary 
lub obiektów artystycznych. Urz dzenia nie nale y u ywa  na statkach lub w innych pojazdach. Mog oby to doprowadzi  do uszkodzenia klimatyzatora. 
Ponadto, mog oby to uszkodzi  dane obiekty.

Pod jednostk  nie nale y umieszcza  innych urz dze  elektrycznych lub mebli. Mog yby spa  na nie krople wody powoduj c uszkodzenie lub 
nieprawid owe dzia anie.

Przed rozpocz ciem konserwacji zatrzyma  urz dzenie i od czy  je od zasilania. Szybko obracaj cy si  wentylator wewn trz urz dzenia mo e spowodowa  
obra enia cia a.

Po wyczyszczeniu przedniego panelu / filtra powietrza nale y wytrze  wod  i pozostawi  do wysuszenia. Pozostawienie wody mo e doprowadzi  do 
pora enia pr dem elektrycznym.

Po usuni ciu przedniego panelu nie nale y dotyka  metalowych cz ci jednostki. W przeciwnym razie mo e doj  do obra e  cia a.

W przypadku us yszenia burzy, kiedy wyst puje ryzyko uderzenia piorunu nale y wy czy  jednostk  i wy czy  wy cznik automatyczny. Uderzenie piorunu 
mo e doprowadzi  do uszkodzenia jednostki.

• Baterie do pilota:
- Powinny by  w o one zgodnie z ich biegunami (+) oraz (-).
-  Nie powinny by  ponownie adowane.
-  Nie nale y u ywa  baterii z wygas ym zalecanym terminem przydatno ci do u ycia.
-  Zu ytych baterii nie nale y przechowywa  wewn trz pilota.
-  Nie nale y miesza  ró nych typów baterii lub nowych ze starymi.
-  Baterii nie nale y bezpo rednio lutowa . 
-  Nie nale y doprowadza  do zwarcia baterii, ani ich rozmontowywa , nagrzewa  lub wrzuca  do ognia. Baterie powinno si  wyrzuca  zgodnie z zaleceniami, w 

przeciwnym razie mo e nast pi  ich wybuch lub wyciek cieczy, co w konsekwencji mo e doprowadzi  do oparze  lub innych obra e  cia a. W przypadku dotkni cia 
cieczy nale y dok adnie umy  dan  cz  cia a wod . Je li ciecz wejdzie w kontakt z urz dzeniem, nale y je wytrze , aby nie dopu ci  do bezpo redniego kontaktu.

-  Baterii nie nale y umieszcza  w zasi gu ma ych dzieci. W przypadku po kni cia baterii nale y natychmiast skontaktowa  si  z lekarzem.
• Podczas naciskania przycisku CLOCK , CHECK , FILTER  oraz RESET  nie wolno dopu ci  do tego, aby jakiekolwiek substancje dosta y si  do wn trza pilota 

zdalnego sterowania i pozosta y w nim.

PLPL



1
Naci nij przycisk FIX  : Ustaw 
aluzje, aby wyregulowa  pionowy 

strumie  powietrza.

2
Naci nij przycisk SWING  : Uruchom 
automatyczn  funkcj  ruchu (SWING) i 
naci nij ponownie, aby zatrzyma .

3
Poziomy strumie  powietrza wyreguluj 
r cznie.

Przygotowanie filtrów
1.  Otwórz kratk  wlotu powietrza i wyjmij filtry powietrza.
2.  Zainstaluj filtry (patrz szczegó y w opisie akcesoriów).

Wk adanie baterii (w przypadku sterowania bezprzewodowego.)
1. Zdj  os on  baterii.
2. W ó  dwie nowe baterie (typ AAA) pami taj c, 

aby nie pomyli  biegunów baterii (+) i (–).

Ustawianie Zegara

1. Nacisn   za pomoc  koniuszka o ówka.

 Je li wska nik programatora czasu miga, nale y 
przej  do kroku 2.

2. Naci nij przycisk  lub  : aby ustawi  czas.

3. Naci nij przycisk  : Ustaw programator.

Programowanie Pilota Zdalnego Sterowania

Nacisn   za pomoc  koniuszka o ówka lub

1. Usun  baterie.

2. Naci nij przycisk .

3. W o y  baterie.

Uwaga:
• Nie nale y przesuwa  r cznie aluzji wentylacyjnych.
•  aluzje wentylacyjne automatycznie ustawiaj  si  w pozycji, zgodnie z 

trybem dzia ania.

Uwaga:
•  Dostarczony pilot zdalnego sterowania jest urz dzeniem bezprzewodowym, 

które mo na równie  u ywa  w konfiguracji przewodowej. Je li wymagane jest 
sterowanie przewodowe, nale y zapozna  si  z rozdzia em “Pod czanie pilota 
zdalnego sterowania do pracy przewodowej” w instrukcji monta u.

•  W konfiguracji przewodowej pilot zdalnego sterowania powróci do 
stanu pocz tkowego (funkcje PRESET, TIMER i CLOCK wróc  do stanu 
pocz tkowego), gdy u ytkownik wy czy zasilania klimatyzatora.

1  Przeka nik promieni podczerwonych
2  Przycisk Start/Stop
3  Przycisk wyboru trybu (MODE)
4  Przycisk temperatury (TEMP)
5  Przycisk pr dko ci wentylatora (FAN)
6  Przycisk swobodnego ruchu aluzji 

wentylacyjnych (SWING)
7  Przycisk ustawienia aluzji (FIX)
8  Przycisk programatora czasu w czenia (ON)
9  Przycisk programatora czasu wy czenia (OFF)
!  Przycisk programowania (SET)
"  Przycisk usuwania (CLR)
#  Przycisk pami ci i ustawie  (PRESET)
$ Przycisk Sensora Dotykowego (ONE-TOUCH)
%  Przycisk intensywnego dzia ania (Hi-POWER)
&  Przycisk trybu niskiego poboru mocy (ECO)
(  Przycisk wyciszania (QUIET)
)  Przycisk komfortowego wy czenia 

(COMFORT SLEEP)
~  Przycisk programowania filtra (FILTER)
+  Przycisk programowania zegara (CLOCK)
,  Przycisk trybu sprawdzania (CHECK)
-  Przycisk programowania RESET (RESET)

Nacisn  przycisk “ONE-TOUCH” w celu ca kowitego automatycznego dzia ania, 
zgodnego z preferencjami u ytkownika, typowymi dla danego regionu. Ustawienia 
u ytkownika kontroluj  temperatur  cyrkulacji powietrza, jego kierunek cyrkulacji, 
i inne typowe ustawienia, poprzez naprzemienne zastosowanie przycisku sensora 
dotykowego “ONE-TOUCH”. W celu zmiany ustawie , mo na wybra  inne 
funkcje dzia ania urz dzenia firmy Toshiba.

 Naci nij przycisk ONE-TOUCH  : Rozpocz  dzia anie.

Urz dzenie samoczynnie wybiera funkcj  ch odzenia, nagrzewania lub pracy 
wentylatora

1.  Naci nij przycisk MODE  : Wybierz A.

2.  Naci nij przycisk  : Ustaw dan  temperatur .

3.   Naci nij przycisk FAN  : Wybierz AUTO, LOW , LOW+ , MED , 

MED+ , lub HIGH .

1.  Naci nij przycisk MODE  : Wybierz Ch odzenie , Nagrzewanie , lub Tylko 

wentylator .

2.  Naci nij przycisk  : Ustaw dan  temperatur .

 Ch odzenie: 17°C lub powy ej, Grzanie: 30°C lub poni ej, Tylko wentylator: 
Brak wskazania temperatury

3.   Naci nij przycisk FAN  : Wybierz AUTO, LOW , LOW+ , MED , 

MED+ , lub HIGH .

W trakcie operacji Osuszania, urz dzenie samoczynnie kontroluje funkcj  
ch odzenia ustawion  na poziom redni.

 1. Naci nij przycisk MODE  : Wybierz Osuszanie .

 2. Naci nij przycisk  : Ustaw dan  temperatur .

Urz dzenie automatycznie kontroluje temperatur  cyrkulacji powietrza w 
pomieszczeniu dla lepszego jego ch odzenia lub ogrzewania (z wyj tkiem trybu 
DRY lub FAN ONLY).

Naci nij przycisk Hi POWER  : Uruchom i zatrzymaj prac .

Ta funkcja s u y do sterowania urz dzeniem w wypadku 
zagubienia pilota zdalnego sterowania lub wyczerpania 
baterii zasilaj cych pilota

•  Naciskaj c przycisk RESET mo na uruchomi  lub 
wy czy  klimatyzator bez korzystania z pilota.

•  Tryb dzia ania zostaje ustawiony na AUTOMATIC, 
wst pnie ustawienie temperatury to 25°C, a dzia anie 
pr dko ci wentylatora zostaje automatycznie 
przyspieszone.

Urz dzenie automatycznie kontroluje zu ycie energii w pomieszczeniu 

(z wyj tkiem trybu DRY lub FAN ONLY).

 Naci nij przycisk  : Uruchom i zatrzymaj prac .

Uwaga:   Tryb ch odzenia; ustawienia temperatury zmalej  automatycznie o 

1 stopie /godz. przez 2 godziny dzia ania urz dzenia (maksymalnie 

o 2 stopnie). W przypadku trybu ogrzewania ustawienia temperatury 

automatycznie wzrosn .

CH ODZENIE / NAGRZEWANIE / TYLKO WENTYLATOR7

OPERACJA OSUSZANIA8

TRYB Hi-POWER9

DZIA ANIE W TRYBIE NISKIEGO POBORU MOCY10

DZIA ANIE FUNKCJI TEMPORARY11

PRZYGOTOWANIE PRZED U YCIEM

WY WIETLACZ URZ DZENIA WEWN TRZNEGO

2

KIERUNEK STRUMIENIA POWIETRZA3

ZDALNE STEROWANIE4

SENSOR DOTYKOWY5

DZIA ANIE AUTOMATYCZNE6

SWING FAN

FIX QUIET

Hi POWER

ONE-TOUCH

COMFORT

SLEEP

4
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1  Wysokonapi ciowy 

(Zielona)

2  FILTR (Pomara czowy)

3 PRE.DEF (Nagrzewanie 

wst pne/Odszranianie) 

(Pomara czowy)

4  TIMER ( ó ta)

5  OPERATION (Zielona)

6  Przycisk RESET

1

Programator czasu nale y ustawi  podczas dzia ania klimatyzatora.

Ustawianie programatora czasu 
w czenia ON

Ustawianie programatora czasu 
wy czenia OFF

1 
Naci nij przycisk  :  Ustaw dan  

godzin  w czenia 
urz dzenia ON.

Naci nij przycisk  :  Ustaw dan  
godzin  wy czenia 
urz dzenia OFF.

2 Naci nij przycisk  :  Ustaw programator Naci nij przycisk  : Ustaw programator

3
Naci nij przycisk  :  Skasuj ustawienia 

programatora.
Naci nij przycisk  :  Skasuj ustawienia 

programatora.

Dzienny programator czasu umo liwia u ytownikowi ustawienie zarówno 
programatora czasu w czenia (ON), jak i wy czenia (OFF) i jest 
aktywowany codziennie.

OBS UGA PROGRAMATORA12



Istnieje mo liwo  zapami tania ustawie  najcz ciej wykonywanej operacji w 
celu ich pó niejszego wykorzystania. Zapami tywanie ustawie  dla przysz ego 
wykorzystania (nie dotyczy ustawienia kierunku strumienia powietrza).
 1. Wybierz najcz ciej wykonywan  operacj .

 2.  Naci nij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk  aby 

zapami ta  ustawienie. Wy wietlone zostanie wskazanie P.

 3.  Naci nij przycisk  : Rozpocznij prac  urz dzenia wed ug 
zaprogramowanych ustawie .

Automatyczne wznawianie pracy klimatyzatora po zaniku napi cia (Zasilanie 
urz dzenia musi by  w czone).

Ustawianie
1. Nacisn  i przytrzyma  przycisk RESET na wewn trznym urz dzeniu prze 

3 sekundy, w celu ustawienia trybu dzia ania (3 sygna y d wi kowe, a 
lampka OPERATION mrugnie 5 razy/sek. przez 5 sekund).

2. Nacisn  i przytrzyma  przycisk RESET na wewn trznym urz dzeniu przez 
3 sekundy, w celu anulowania trybu dzia ania (3 sygna y d wi kowe, bez 
mrugaj cej lampki OPERATION).

 • Je li aktywny jest programator w czania lub wy czania, funkcja AUTO 
 RESTART OPERATION (automatyczny restart) nie uaktywnia si .

Maksymalne zwolnienie pr dko ci wiatraka w celu wyciszenia urz dzenia 
(z wyj tkiem trybu DRY).

 Naci nij przycisk QUIET  : Uruchom i zatrzymaj prac .

 Uwaga:   W pewnych warunkach, tryb dzia ania QUIET mo e nie dostarcza  
odpowiedniego ch odzenia czy ogrzewania, zgodnie z nisko-
szumowym trybem dzia ania.

Urz dzenie kontroluje zu ycie energii podczas trybu u pienia, automatycznie 
kontroluj c cyrkulacj  powietrza, i automatycznie wy czaj c si .

 Naci nij przycisk  : Wybierz ustawienie programatora czasu 

wy czenia 1, 3, 5 lub 9 godz.

 Uwaga:   Tryb ch odzenia, ustawiona temperatura automatycznie zmniejszy si  
o 1 stopie /godz. przez 2 godziny dzia ania urz dzenia. W przypadku 
trybu ogrzewania, ustawienia temperatury automatycznie wzrosn .

 Nale y najpierw wy czy  wy cznik automatyczny.

Programowanie filtru (Tylko niektóre modele)
Lampka filtru zapalona; filtr musi zosta  oczyszczony. 
W celu wy czenia lampki, nacisn  przycisk RESET na wewn trznym 
urz dzeniu, lub przycisk FILTER na pilocie zdalnego sterowania.

Urz dzenie wewn trzne i pilot
•  Urz dzenie wewn trzne oraz pilota nale y w miar  potrzeby wyciera  

wilgotn  szmatk . 
•  Nie nale y stosowa  benzyny, rozcie czalnika, proszku polerskiego ani 

odpylnika obrabianego chemicznie.

 1.  Funkcja trzyminutowej ochrony: Uniemo liwia uruchomienie klimatyzatora 
przez oko o 3 minuty po nag ym ponownym uruchomieniu lub w czeniu 
zasilania (ON).

 2.  Operacja nagrzewania wst pnego: Urz dzenie nale y nagrzewa  przez 5 
minut przed rozpocz ciem podgrzewania powietrza.

 3.  Kontrola ciep ego powietrza: Kiedy temperatura pomieszczenia osi gnie 
nastawiony poziom, szybko  obrotów wentylatora zostaje automatycznie 
zmniejszona i urz dzenie zewn trzne przestaje pracowa .

 4.  Automatyczne odszranianie: W trakcie odszraniania wentylatory zostaj  
zatrzymane.

 5.  Zdolno  grzewcza: Ciep o jest absorbowane z zewn trz budynku i uwalniane 
wewn trz pomieszczenia. Je eli temperatura na zewn trz jest zbyt niska, poza 
klimatyzatorem zaleca si  stosowa  równie  inne urz dzenia grzewcze.

 6.  Niebezpiecze stwo zwi zane z nagromadzeniem niegu: Urz dzenie 
zewn trzne powinno by  umieszczone w miejscu, w którym nie zagra a mu 
nawiewanie niegu, gromadzenie si  li ci lub innych odpadów sezonowych.

 7.  Podczas dzia ania urz dzenie mog  dochodzi  pewne ma oznacz ce d wi ki. 
Stanowi to normalne dzia anie urz dzenia, spowodowane prac  elementów 
plastycznych.

 Uwaga: Punkty 2-6 dotycz  modelu grzewczego

Warunki pracy klimatyzatora

Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem wywo ywanym osadzaniem si  wilgoci 
w urz dzeniu wewn trznym.

1. Po jednokrotnym naci ni ciu przycisku  podczas pracy w

 trybie “Ch odzenia” lub “Osuszania”, wentylator b dzie kontynuowa  prac  
przez kolejnych 30 minut, a nast pnie wy czy si  automatycznie. Funkcja 
ta umo liwia redukcj  wilgotno ci w rodku urz dzenia wewn trznego.

2. Aby zatrzyma  urz dzenie natychmiast, naci nij przycisk  
jeszcze 2 razy w ci gu 30 sekund.

Temp. 

Operacja

Temperatura 
Zewn trzna

Temperatura 
pokojowa

Nagrzewanie –15°C ~ 24°C Poni ej 28°C

Ch odzenie –10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Osuszanie –10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

Oddzielne zastosowanie pilota zdalnego sterowania dla ka dego z 2 urz dze  
klimatyzacji, zainstalowanych w bezpo redniej blisko ci.

Ustawianie Pilota Zdalnego Wybierania B.
1.  Naci nij przycisk RESET na wewn trznym urz dzeniu, w celu W CZENIA 

urz dzenia klimatyzacji.
2.  Skierowa  pilot zdalnego sterowania na wewn trzne urz dzenie.

3.  Nacisn  i przytrzyma  przycisk  na pilocie zdalnego sterowania, 

u ywaj c np. ko cówki o ówka. Na wy wietlaczu pojawi si  “00”.

4.  Naci nij przycisk  podczas przytrzymywania . Na 

wy wietlaczu pojawi si  “B”, za  “00” zniknie, a urz dzenie klimatyzacji 

WY CZY SI . Oznacza to, e ustawienia B Pilota Zdalnego Sterowania 

zosta y zapami tane.

Uwaga: 1.  Powtórzy  powy sze czynno ci, w celu ponownego programowania 
Pilota Zdalnego Sterowania jako A.

  2. Pilot Zdalnego Sterowania nie posiada wy wietlania znaku “A”.
  3.  Standardowym ustawieniem fabrycznym Pilota Zdalnego Sterowania 

jest A.

Urz dzenie nie dzia a.
Ma a skuteczno  ch odzenia lub 

nagrzewania.

• Wy czono g ówny wy cznik 
zasilania.

•  Dosz o do uruchomienia 
wy cznika automatycznego, który 
spowodowa  odci cie zasilania.

•  Zanik napi cia.
•  Ustawiony jest programator czasu 

w czenia (ON).

• Nadmierne nagromadzenie 
zanieczyszcze  doprowadzi o do 
zatkania filtrów.

•  Temperatura zosta a ustawiona 
nieprawid owo.

•  W pomieszczeniu otwarto drzwi lub 
okna.

•  Wlot lub wylot powietrza urz dzenia 
zewn trznego jest zatkany.

•  Szybko  obrotów wentylatora 
zosta a ustawiona na zbyt niski 
poziom.

•  Klimatyzator jest ustawiony na tryb 
FAN lub DRY.

SPOSÓB I SKUTECZNO  DZIA ANIA19

PROBLEMY I ICH PRZYCZYNY20

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA SELEKCJA A-B21

USTAWIENIA POCZ TKOWE13

OPERACJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA PRACY14

CICHE DZIA ANIE15

DZIA ANIE FUNKCJI KOMFORTOWEGO WY CZENIA16

KONSERWACJA17

OPERACJA SAMOCZYSZCZENIA 
(TYLKO CH ODZENIE I OSUSZANIE)

18
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Ustawianie programatora codziennego

1

Naci nij przycisk  :  Ustaw 
programator 
czasu 
w czenia ON.

3 Naci nij przycisk .

2

Naci nij przycisk  :  Ustaw 
programator 
czasu 
wy czenia OFF.

4
Naci nij przycisk  : gdy 

miga wska nik (  lub ).

•  Podczas aktywowania funkcji programatora codziennego, wy wietlane s  
obie strza ki ( , ).

Uwaga:
• Pilot powinien si  znajdowa  w odpowiedniej odleg o ci od urz dzenia 

wewn trznego; w przeciwnym razie wyst pi opó nienie do 15 minut.
• Ustawienie zostanie zachowane dla kolejnej operacji tego samego typu.

PLPL


